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LETNÍ SKLÁŘSKÁ DÍLNA 2017
Městské muzeum v Železném Brodě ve spolupráci se sklářskou školou připravuje již
6. ročník akce Letní sklářská dílna (LSD 2017), která představí tvorbu nezávislých umělců
nebo sklářských výtvarníků. V letošním roce nebude toto sklářské sympozium zaměřené
na tvorbu ve školní sklářské huti (jako v předešlých pěti ročnících), ale bude orientované
na malované sklo.
Vyzvaní účastníci získají příležitost tvořit v dílně malovaného skla ve sklářské škole,
přičemž téma není pevně stanovené a je ponecháno na autorech. Podstatná je
originalita autorského přístupu a kvalita řemeslného provedení. Sklářská škola dává
autorům k dispozici několik typů užitých tvarů nebo skleněné desky, na které mohou
aplikovat své kresby/grafiky/malby.
Organizátoři v rámci komorního charakteru sympozia k účasti vyzvali pouze pět
účastníků.
Petr Nikl – známý český grafik, ilustrátor, malíř, hudebník, fotograf a divadelník – autor
celé řady knih pohádek a básní, držitel mnoha prestižních cen v oboru. Jeho umělecká
tvorba je provázena sociálním zájmem a hledáním aktuálního smyslu současného umění.
Eva Vlasáková – absolventka Vysoké školy uměleckoprůmyslové (ateliér F. Muziky),
která studovala a později i vyučovala například na Pilchuck Glass School v USA. Značnou
část její výtvarné činnosti představují, vedle uměleckého skla, kresby, koláže a grafiky.
Tvorba Evy Vlasákové nalezla zastoupení ve veřejných sbírkách a je držitelkou řady
ocenění u nás i v zahraničí.
Zdenka Hušková – v současné době pedagogicky působí v oboru Malba a dekor
v železnobrodské sklářské škole. Ve své tvorbě se aktivně věnuje několika grafickým
technikám, ale také kresbě uhlem a tuší. Je držitelkou několika ocenění, její práce jsou
zastoupeny ve veřejných i soukromých sbírkách
Jiří a Petra Kučerovi – autorská dvojice vytváří skleněné produkty v limitovaných
kolekcích, aby byla zachována jejich jedinečnost a vysoká kvalita řemeslného zpracování.
Hlavními prvky všech designových produktů, které vznikají pod jejich rukama, jsou
elementární geometrické tvary, dynamické křivky a originální barevnost v kombinaci
s netradičními technikami a pracovními postupy.
Vernisáž výsledků LSD 2017se uskuteční v den zahájení městských slavností Skleněné
městečko, tedy v sobotu 16. září 2017. Realizované objekty budou veřejnosti
prezentované v Městském muzeu. Po skončení výstavy se práce stávají majetkem Města
Železný Brod a rozšíří sbírkové fondy sklářské expozice Městského muzea.

